
Verslag VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 26 februari 2019 

GC Felix Sohie (lokaal ‘T Roth) - 20u 

 
Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

Verontschuldigd Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Verontschuldigd Muyldermans Joke (Adviseur) 

Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 

Aanwezig Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 

Aanwezig van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 

Verontschuldigd Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Aanwezig Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  

Aanwezig Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Verontschuldigd Vanderstraeten Sam – Evenementencoördinator 

  

 
1. Verslag vorige vergadering 20/01/2019 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vorige vergadering.  

 

2. Gast aan tafel:   

Er zijn vandaag 2 gasten aan tafel: 

 Clara Gambart: is net terug uit Oeganda en bezorgt verslag. 

 Valerie Van Espen: licht haar plannen m.b.t. haar stage toe. Zij vertrekt binnenkort 

naar Tanzania.  

In bijlage de bezorgde presentaties. 

 

Beslissing: 

 Het derde deel mag uitbetaald worden aan Clara Gambart (zij kreeg 800 euro) 

 Valerie krijgt 620 euro omdat zij een stage doet van 8 weken.  

 

Update: Betaling aan Valerie werd uitgevoerd, zij heeft ondertussen ook al tussentijds verslag bezorgd over 
haar stage – eveneens in bijlage 
Betaling van Clara werd ook uitgevoerd.  
 

3. Nieuws van de schepen 

Annelies is momenteel bezig met het schrijven van een beleidsnota voor haar bevoegdheden. 

Voor ontwikkelingssamenwerking wil ze dit ook afstemmen en formuleren in samenwerking 

met de GROS. Er mogen 3 strategische doelstellingen bepaald worden.  

Wat komt aan bod:  

 Inzet op fairtrade in de gemeente 

 Verdeling van de 0.7% uit het gemeentebudget 

 Regeling van de subsidiëring  

Er wordt van gedachten gewisseld over deze thema’s. 

 

Ondersteuning voor inleefreizen is gestart vanuit idee om meer jongeren de kans te geven 

kennis te maken met andere culturen. We moeten zeker de vraag bekijken hoe we in de 

toekomst omgaan met ondersteuning van inleefreizen.  

 



Als we 0.7% uit budget tot 2025 proberen te behouden, is het belangrijk om dit goed te 

kaderen: 

 eerst analyse maken over hoe de verdeling nu is,  

 overzicht maken van de organisaties die we steunen en welke we steun geven aan 

projecten. De band met Hoeilaart is daarbij heel belangrijk.  

Carmen, Beatrijs en Sandra zullen een voorstel uitwerken rond het financieel systeem en 

zullen dit nadien agenderen zodat het besproken kan worden.  

 

Noodhulp zullen we blijven geven.  

 

Sensibilisering en informatie delen met de bevolking blijft een belangrijke opdracht. We 

kunnen zeker nog meer informatie delen en er proberen om een soort van ‘totaalpakket’ na te 

als iets in de kijker gezet wordt (bv. ‘land in de kijker’ doortrekken naar andere diensten, 

organisaties, … zoals leesdag in de bib, …).  

 

4. FairTradeGemeente 

 Aanbod in het GC Felix Sohie: GVS heeft contact genomen met Beatrijs. Afspraak is dat 

er vanaf heden fruitsap afgehaald wordt door GVS bij de wereldwinkel en geleverd wordt aan 

GC Felix Sohie. GVS zal zich bekommeren over de facturatie.  

 

5. Aanvragen subsidie - Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

26/02 Druifstappers  
Voor de 3e keer deelnemen 

aan de wandeltocht voor  

Vorige keer 

1500 gegeven 

 

* Ontbijtfilm heeft een opbrengst van 800 euro. Vorige jaren heeft GROS de opbrengst 

verdubbeld, maar we willen graag meer informatie over het project.  

Beslissing: On hold en vragen dat iemand van de jeugdraad toelichting komt geven.  

Belangrijk is om de aandacht voor FairTrade opnieuw te vragen.  

 

* Enkele beslissingen werden niet in de verslagen opgenomen. Beatrijs geeft toelichting 

waarover dit gaat. 

 => 2500 euro voor Les Cajoutiers 

 => 4500 euro voor Impore 

 => 1500 euro voor Jemen 

Iedereen bevestigt dat we dit tijdens de vorige vergaderingen hebben beslist. Dit mag dus 

zeker opgenomen worden voor het financieel verslag. 

  

* Druifstappers: organiseren opnieuw spaghetti-avond. Er wordt beslist om ook dit jaar 1500 

euro steun te geven. Voor een volgend keer herbekijken ifv de beslissingen rond het financiële 

systeem.  

Beatrijs brengt de Druifstappers op de hoogte.  

 

6. Van Hier Tot Ginder 

Voorstel data voor de Van Hier Tot Ginder – editie voorjaar 2019  

 3 maart: deadline VHTG 

 5 maart: mini redactie VHTG 

 11 maart naar De Serrist  

 Verdelen van VHTG op 3/4/2019 

 

 

7. Initiatieven 

Kalender: Voorbije initiatieven (feedback) - Komende initiatieven (overzicht) 

 

Wat geweest is: 

 3 februari – Ontbijtfilm Jeugdraad 



Wat nog moet komen: 

 2 maart 2019: 4de pijler dag 

 31 maart: Den Bosuil – herbruikdag met Fashion Swap 

 Meifeesten 2019: 

Als land wordt Congo centraal gezet. Er zijn een paar linken met GROS, o.a. via de organisatie 

Ekimanyelo.  

Na een eerste brainstrom zijn er verschillende voorstellen die we verder onderzoeken: 

 optreden van zang en/of dansgreop: contacten gelegd met Peter Sneider (met band 

KOBA) 

 Ingevlochten haar maken bij kinderen (via Aletha) 

 djembe-workshop: nog af te spreken 

 Maken en versieren van maskers: nog af te spreken 

 Hapjes en kivu-koffie => in een tentje waar ook informatie over GROS, Ekimanyelo, 

Wereldwinkel, … kan zijn 

 

* LEEF foundation: 

LEEF foundation wil in 2019 graag een sociaal-culturele activiteit organiseren met als doel het 

onderwijs in Liberia in de kijker te zetten. Aletha zou hiervoor graag een datum vastleggen. Er 

wordt beslist om dit tijdens de Duurzame Doendersdag in oktober te laten doorgaan. Dit staat 

nu in de agenda op 5 oktober.  

Eventueel kunnen we ook een film (NAAM?) programmeren in de periode rond de duurzame 

doendersdag als sensibilisering.  

 

8. Varia 

 Reclame voor filmvoorstelling GROS Tervuren (zie beslissing van college): geen promo 

via gemeentelijke infokanalen - als GROS leggen we geen lijsten aan van personen die door 

GROS Tervuren kan gebruikt worden om hen op de hoogte te brengen van activiteiten. 

Hiervoor is Tervuren zelf verantwoordelijk. Eventueel kan er wel in VHTG aandacht aan 

besteed worden, in het kader van “GROS Hoeilaart gaat naar …”.  

 

 

Volgende vergadering: 2 mei in lokaal ’t Roth.  

 

9. TO DO LIJST  

 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

 

STAND VAN 

ZAKEN 

    

 

ADVIEZEN – voor 

opvolging 

 

  

2016:  personeels-

bezuiniging ten nadele 

ondersteuning GROS 

  

2016 – samenstelling 

raden/lidmaatschap van een 

raad 

  

2017 – 

novemberplechtigheden 

OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank 

is contactpersoon rond deze materie 

 

 

2018 – MVO scan CBS 6/08 OK Sam! 

  

ALGEMEEN 

   

Uitbetalingen toelages  Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen GROS Sam  

    


